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Sexta-feira, 12 de julho de 2013 

Pediu foto 

antes de morrer 

Baleado e dentro do carro que seguia para o Hospital Municipal de Paulínia (SP) na 
noite do último sábado (6), Daniel Pellegrine, o MC Daleste, pediu para ser fotogra- 
fado porque queria, após uma esperada recuperação, "brincar" com o fato de levar 
um tiro e resistir. A informação é de Rogério Rodrigues de Oliveira, produtor que con- 
tratou o funkeiro para o show no CDHU do bairro San Martin, em Campinas (SP). O 
artista, que cobrou R$ 5 mil pelo show de 20 a 30 minutos, foi atingido por um disparo 
no abdômen e não resistiu. "Daleste entrou consciente no carro e disse que queria 
uma foto para depois brincar com ela", lembra o produtor, que prestou depoimento 
nesta quinta-feira (11) no Setor de Homicídios da Delegacia de Investigações Gerais 
(DIG), em Campinas. Questionado pelos amigos sobre quem poderia ser o autor do 
disparo que o matou, o cantor de funk teria dito que desconhecia quem teria interes- 
se na morte dele. "Ele não levantou nenhuma suspeita", completa Oliveira. 
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Um bebê de oito meses foi internado em um hospital da cidade de Xuzhou, 
província de Jiangsu, na China, depois de ser perfurado 90 vezes pela 
própria mãe, com uma tesoura. A mulher se descontrolou depois que o me- 
nino mordeu o seio dela, enquanto era amamentado. O pequeno Xiao Bao 
precisou receber mais de 100 pontos, segundo o tabloide britânico Daily 
Mail. Xiao Bao vive com a mãe e um casal de tios. Foi a tia que encontrou 
o bebê todo ensangüentado no quintal de casa e o socorreu. A mãe con- 
fessou a agressão. Apesar das especulações, é improvável que ela sofra 
de qualquer doença mental. 
A família trabalha com reciclagem de lixo. e alguns vizinhos solicitaram ao 
governo chinês que assuma a guarda da criança, mas as autoridades se 
recusaram. Isso porque, ainda de acordo com o tabloide, a criança ainda 
tem dois tios que podem ser os guardiões legais. 
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Mara Maravilha foi ao coquetel de lançamento de sua marca evangélica, 
a plus size Kabene Jeans, que aconteceu nessa quinta-feira, 11, em São 
Paulo. No evento, a cantora atraiu a atenção de todos que passavam 
próximos á loja, onde aconteceu o coquetel. No começo do mês, Mara 
posou para as lentes do fotógrafo Moisés Pazianotto, mostrando toda a 
coleção Primavera 2013 da marca. 
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Peladona 

Uma jovem mulher chamou a atenção de quem estava na Praia de Ipanema, 
na Zona Sul do Rio, na manhã dessa quinta-feira (11). Completamente nua. ela 
mergulhou no mar e depois andou pela areia. O fotógrafo Elias Nogueira regis- 
trou a cena e enviou as fotos para o Jornal Extra do Rio de Janeiro. "Eu nem 
fiz a minha caminhada. Preocupei-me apenas em registrar o momento. Ela ficou 
lá por uns 20 minutos. Quando me viu fotografando, ainda acenou", disse ele. 
De acordo com Elias, a mulher foi abordada por guardas do 23° BPM (Leblon) e 
retirada da areia. A cena chamou a atenção das pessoas que estavam na praia. 
Algumas pessoas viraram a cabeça para observar a mulher caminhando, em 
ritmo lento. 

COLUNA DO SANCHES 

PREFEITOS LADRÕES, POLÍTICOS COR- 
RUPTOS (3) 

espertalhões. 
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E como os políticos e administradores desones- 
tos roubam? 
Por que alguns (poucos) deles já perderam o 
cargo e até foram para a cadeia? 
Por que alguns (poucos) vereadores já se suici- 
daram e igualmente foram em cana? 
São muitas as formas mas pouca a nomen- 
clatura para os diversos atos de improbidade 
administrativa desses prefeitos gatunos e seus 
vereadores, apoiadores e assessores metidos a 

Alguns prefeitos oferecem cotas de cargos na 
prefeitura para os vereadores, que põem lá 
seus protegidos: estes devolvem aos vereado- 
res parte da remuneração mensal que recebem. 
Por sua vez, os vereadores retornam parte do 
dinheiro para a "caixinha" do prefeito. 
Notas fiscais são compradas ou são preenchi- 
das com valor bem acima do que efetivamente 
é repassado à empresa vendedora. 
Funcionários-fantasmas têm seus salários 
depositados periodicamente em contas bancá- 
rias que têm procuradores para sacar todo o 
dinheiro... que também vai para o prefeito e seu 
grupo. 
Amigos e "laranjas" ou "testas-de-ferro" têm 
empresas em seu nome para "completar" o 
número minimo em certos e incertos processos 
de licitação. 
Conclusão: qualquer que seja o vencedor, só 
haverá um ganhador; "o homem", a "turma", o 
"grupo". 
Contratos recebem aditivos desnecessários 

Edmilson Sanches 

para uma obra ou serviço... mas necessários 
para o rachachá da corja. 

XIII 
Muitas viagens, às vezes fictícias e nem sempre 
de interesse da cidade, levam administradores 
públicos para fora do Estado e, mesmo, para 
fora da região e do país - e o acúmulo de 
diárias, as elevadas despesas de transporte 
vão engordando o butim dos malandros e seus 
asseclas, isto é. assessores. 
Verbas exclusivas de gabinete são usadas sem 
qualquer critério ou controle, e os gastos são 
convenientemente alterados/adulterados, para 
a felicidade de safadões de riso fácil ou de falsa 
(im)postura. 
Convênios, concessão de linhas de transporte, 
coleta de lixo. grandes compras de remédios, 
equipamentos médicos, material e alimentos 
escolares... tudo vem com uma "pittada" (na 
verdade, uma "mãozada") de superfaturamento. 
Quanto mais mini for a moral, mais súper será 
a nota fiscal. Há prefeitura com mais nota fiscal 
na tesouraria do que grãos de arroz na despen- 
sa da escola. (CONTINUA) 

CONTATOS: esanches@jupiter.com.br • Facebook • Caixa Postal 61 - 65900-970 - Imperatriz - MA 

- REFLEXÃO DEMORADA 
Ao final da coletiva de imprensa da 
última quarta-feira (10), onde foi 
anunciada a quebra de contrato com 
a VBL, o prefeito Madeira encerrou 
a entrevista com a seguinte citação 
bíblica: "Não é bom proceder sem 
refletir, e peca quem é precipitado" 
(Provérbios 19:2). Tudo bem que 
numa situação conturbada como 
foi o caso da VBL com Imperatriz 
era necessário uma reflexão, mas 
"peraí", prefeito, será que vossa ex- 
celência precisava de tanto tempo 
assim para decidir tomar a atitude 
certa? Afinal, foram prazos por cima 
de prazos e nada dessa reflexão 
terminar. E convenhamos que neste 
caso em específico a precipitação 
talvez fosse até a sua salvação, aos 
olhos de Deus, pois livraria muita 
gente do sofrimento e humilhação 
diários. No final, Madeira acabou to- 
mando a decisão que o povo gritava 
nas ruas há meses: FORA VBL! 

- CONTATOS 
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Sebastião Madeira já está fazendo 
contato com novas empresas de 
ônibus para o período de 120 dias 
do contrato emergencial. Entre as 
empresas que Madeira já manteve 
contato está uma empresa de ôni- 
bus de São Luis. Seria bom se não 
fosse o fato da situação do trans- 
porte público da capital do estado 
se encontrar igual ou pior que a de 
Imperatriz. 
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E quando achávamos que finalmen- 
te o filme de terror chamado VBL es- 
taria chegando ao fim, eis que surge 
uma nova liminar expedida pela de- 
sembargadora Cleonice Silva Freire 
a favor da Viação Branca do Leste, 
que cassa a liminar que foi proferi- 
da pelo Ministério Público em nome 
da Juíza da Vara da Fazenda, Ana 
Lucrécia Bezerra Sodré. A decisão 
define que a liminar do MP seja sus- 
pensa até o julgamento final do atual 
recurso. Dentre as alegações estão 
que os diretores da VBL só ficaram 
sabendo da Ação Civil Pública atra- 
vés dos telejornais e jornais locais, 
que divulgaram na manhã do dia 
26/06/2013 uma entrevista coletiva 
com o promotor de justiça. Outra 
alegação é que, segundo a desem- 
bargadora, os 201 funcionários da 
VBL poderão vir a ser demitidos, em 
razão da vultosa redução de receita 
da empresa. 
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Missa em homenagem a Iron Vasconcelos 
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Imperatriz chorou por aquele que tinha como função "acordar risos 

Welbert Queiroz 

Centenas de parentes, familiares, ami- 
gos e conhecidos de Ironilson Ferreira 
Vasconcelos participaram na manhã 

dessa quinta-feira (11) da missa, realizada na 
Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
em homenagem ao artista que tanto encantou 
Imperatriz. A tragédia aconteceu por volta das 
00h40 de quarta-feira (10). Iron, como era co- 
nhecido, foi assassinado com seis tiros na rua 
Brasil, entre as ruas Y e Coriolano Milhomem. 

Mais do que especial, a missa contou com 
a apresentação dos itens utilizados pelo ar- 
tista, além de suas músicas preferidas e um 
video de sua apresentação no Corpus Cristi, 
quando Iron fez referência à Jornada Mundial 
da Juventude e apresentou a caravana que 
partirá de Imperatriz, na qual também parti- 
ciparia. "Com certeza, ele participará da Jor- 
nada da Juventude, só que de outra forma", 
consolou o bispo que celebrou a missa, Dom 
Gilberto Pastana. 

"Lembro um momento marcante na vida 
dele que foi na apresentação de formatura 
dele, momento em que ele não poderia fazer o 
próprio cerimonial e me convidou para fazê-lo. 
Neste dia, eu vi que foi um dos dias mais ma- 
ravilhosos da vida dele, além do nascimento 
dos filhos", disse Dorielton Pereira, amigo de 

infância de Ironilson. 
Diversos alunos e professores preenche- 

ram os bancos da igreja. Muitos estavam com 
rostos pintados e com o nariz vermelho, home- 
nageando Iron, que tanto lutou pela alegria e 
felicidade das pessoas. "Nossas lágrimas são 
de dor, mas muito mais de indignação. Ironil- 
son era uma pessoa que nos ensinou muito, 
como a tolerar. Iron, temos a certeza que ago- 
ra você está vivendo em um reino de paz, a 
paz que você tanto sonhava", falou uma pro- 
fessora em homenagem prestada por todos os 
professores e alunos que tiveram a oportuni- 
dade de conviver com Iron. 

"Aproveito esse momento para pedir justi- 
ça, e que não fique impune o que aconteceu, 
não só com o Iron, mas também para os ou- 
tros casos. A cidade está voltando a ser aquela 
velha cidade da pistolagem e violência. Que a 
cidade não volte a ser a cidade da impunida- 
de", clamou Eró Cunha, amiga de trabalho de 
Iron, que acrescentou: "Para nós, foi uma per- 
da muito grade. Além de ser um grande amigo, 
era um grande profissional, pai de família e ho- 
mem. Iron foi muito importante na nossa vida e 
continuará sendo". 

Após a missa, amigos e familiares segui- 
ram em direção ao cemitério Campo da Sau- 
dade para prestarem suas homenagens e da- 
rem o tão sofrido adeus. 

Investigações sobre morte de Iron seguem 

Antônio Pinheiro 

As investigações sobre o assassinato do 
professor Iron Vasconcelos realizadas pela 
Delegacia Regional de Segurança, tendo à 
frente o delegado Assis Ramos e o delega- 
do Brasil, estão bastante adiantadas. Ontem 
(11), os dois delegados estiveram em vários 

locais em busca de um detalhe que possa le- 
var até os assassinos do professor. 

Até agora, os delegados que estão inves- 
tigando o assassinato não informaram nada 
à imprensa para não atrapalhar as investiga- 
ções. Por determinação da Secretaria de Se- 
gurança, as investigações devem ser manti- 
das em sigilo. 

Dois assaltos foram registrados 

ontem à tarde 

Antônio Pinheiro 

Na tarde de ontem (11), dois assaltos fo- 
ram registrados em um intervalo de 30 minu- 
tos. O que chamou a atenção da polícia é que 
ambos aconteceram no mesmo bairro, na 
Nova Imperatriz. O primeiro assalto foi pra- 
ticado por dois elementos que estavam em 
duas bicicletas. A vítima foi uma mulher que 
estava saindo de uma churrascaria na Aveni- 
da Bernardo Sayão, bairro Três Poderes. 

Foi levada da vitima a importância de R$ 
1.500. Após praticar o roubo, os assaltantes 
teriam fugido no sentido bairro Juçara. Várias 
viaturas fizeram rondas na tentativa de pren- 
der os assaltantes, mas isso não foi possível. 

O segundo assalto aconteceu na Agên- 
cia dos Correios, que fica localizada nas 

Quatro Bocas. Dois assaltantes em uma 
moto praticaram o assalto levando a quan- 
tia de R$ 2.000. Os dois elementos estavam 
armados. Eles também tomaram a arma do 
vigilante. Os dois não foram localizados pela 
Polícia Militar. 

Antes, no período da manhã, dois meno- 
res fizeram um assalto na Padaria Ágape, lo- 
calizada na Avenida Industrial. Os menores 
fizeram o assalto com uma arma de brinque- 
do. Eles levaram a quantia de aproximada- 
mente R$ 300 e um celular. A Polícia Mili- 
tar conseguiu apreender um dos suspeitos, 
W.S.L., de 15 anos. O mesmo foi reconhecido 
pelas vítimas. Com ele, foi encontrado o valor 
levado. O outro adolescente que estava com 
a arma de brinquedo não foi localizado. O 
menor apreendido foi apresentado na D.A.I. 

Mais uma vez, ruas de Imperatriz 

são palcos de manifestações 
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Novamente a Praça de Fátima foi o local de concentração da população que participou do manifesto 

Janaina Amorim 

11 de julho foi mais um dia de mobilização 
nacional. Em Imperatriz, os manifestantes se 
concentraram às 16h na Praça de Fátima. 
Dessa vez, até os policiais saíram às ruas para 
reivindicar a aprovação da PEC 300, que pre- 
vê a equiparação salarial entre a Policia Militar 
e o Corpo de Bombeiros de todo o pais. 

Apesar do prefeito de Imperatriz, Sebastião 
Madeira, já ter anunciado a quebra de contrato 
com a Viação Branca do Leste (VBL), no traje- 
to - que seguiu pelas principais vias da cidade, 
como Simplício Moreira, Leôncio Pires Doura- 
do e BR-010 - os gritos de "fora VBL", mais 
uma vez, tomaram conta das ruas da cidade. 

Uma das lideranças sociais presentes na 
manifestação explicou o motivo. "O que nós 
estamos sabendo é que o Tribunal de Justiça 
mostrou a sua cara. definindo contra a posi- 
ção do judiciário de Imperatriz. E a notícia que 
nós temos é que a desembargadora Cleones 
teria determinado a manutenção da empresa 
em Imperatriz. Nós precisamos de transporte 
de qualidade, que levem a sério o transporte 
público", disse Conceição Amorim. 

De acordo com uma nota enviada pela pre- 
feitura, houve uma solicitação à juíza da Vara 
da Fazenda Pública, Ana Lucrécia Sodré Reis. 
para reconsiderar o prazo de 10 dias para 
substituição da empresa. O pedido foi acata- 

do e foi concedido 30 dias, a partir da notifi- 
cação, em 5 julho. "Nós teremos a partir de 1o 

de agosto uma nova empresa transportando a 
população de Imperatriz", garantiu o prefeito 
Madeira. 

Melhorias na saúde e educação também 
estavam em pauta. "Hoje vemos como uma 
questão fundamentai a qualidade na educa- 
ção. Vemos escolas em péssima qualidade, 
falta equipamento, falta material. Prédios alu- 
gados que não têm a menor condição das 
crianças sentir qualquer prazer de ficar na 
escola. A prefeitura já chegou a desativar pré- 
dio próprio para alugar prédios particulares. A 
educação é fundamental para mudar a nossa 
realidade", ressaltou Conceição Amorim. 

"Exigimos que o prefeito retire logo a VBL. 
Há muito tempo essa empresa não tem pres- 
tado serviço de qualidade. Queremos também 
mais saúde e educação para a cidade", acres- 
centou o estudante Isaac Ferreira. Às 18h. os 
manifestantes seguiram para a BR-010, onde 
atearam fogo em pedaços de madeira. "Va- 
mos interditar a Ponte do Cacau na tentativa 
de conseguir uma negociação com o prefeito", 
pontuou o estudante. 

Por volta das 21 h da noite de ontem, os 
manifestantes ainda se encontravam na altura 
da Ponte do Cacau, na BR-010, e exigiam a 
presença do prefeito para uma conversa, para 
que se retirassem do local. 

Polícia investiga explosão de caixas 

eletrônicos em Amarante do Maranhão 

Toda a estrutura do prédio foi comprometida pela explosão. (Foto: Augusto Carlos Sousa / Divulgação) 

Equipes das Polícias Civil de Amarante do 
Maranhão e da Militar do 3o BPM de Impera- 
triz já iniciaram as investigações para apurar a 
explosão dos caixas eletrônicos das agências 
dos bancos do Brasil e Bradesco, localizados 
no centro comercial da cidade de Amarante, 
ocorrida na madrugada desta quinta-feira (11). 

Segundo a polícia, após cometer o delito, 
os ladrões teriam utilizado três veículos para 
fugir. As agências ficam a uma distância apro- 
ximada de 100 metros uma da outra. Durante 
a ação criminosa, o bando ainda roubou um 

veiculo de uma residência que fica nas ime- 
diações das agências bancárias. 

As gerências dos bancos não informaram 
o valor levado pelos criminosos. Uma equipe 
do Instituto de Criminalística (Icrim) de Impe- 
ratriz já esteve no local e realizou a perícia. 

O delegado Luís Augusto de Macedo, ti- 
tular da cidade de Amarante do Maranhão e 
que está investigando o caso, informou que 
convocará testemunhas e funcionários para 
prestar depoimento a fim de identificar os 
criminosos. 
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HP deve investigar Procuradoria Geral do Hunkípio 
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Gilson Ramalho, procurador-geral do município 

Janaina Amorim 

A juíza da Vara da Fazenda Pública, 
Ana Lucrécia Bezerra, solicitou o en- 
caminhamento ao Ministério Público 

Estadual de cópia de peças produzidas pela 
Procuradoria Geral do Município em favor de 
Sebastião Torres Madeira, prefeito de Impera- 
triz. O objetivo é que sejam apurados eventu- 
ais casos de improbidade. 

A solicitação do encaminhamento das pe- 
ças foi feita em 25 de junho. De acordo com 
ela, Gilson Ramalho, procurador-geral do 
município, teria atuado na defesa do prefeito 
em relação ao processo de improbidade ad- 
ministrativa contra Madeira. "A moralidade ad- 
ministrativa é diferente da moralidade privada. 
O ocupante de cargo público tem que saber 
diferenciar a figura dele, enquanto pessoa, da 
função", disse a juíza. 

Quem comete ato de improbidade adminis- 
trativa está sujeito a penalidades como multa 
ou suspensão de direitos políticos. Ramalho 
disse que o processo está sendo analisado. "A 
decisão judicial está sendo alvo de avaliação, 
tanto pela Procuradoria Geral do Município, 
naquilo que for pertinente aos assuntos da 
Procuradoria, e também pela assessoria jurí- 
dica pessoal do prefeito", afirmou. 

Para ele, a situação não interfere em sua 
pretensão para concorrer ao cargo de desem- 
bargador. "Eu não trabalho em cima de 'achis- 
mos' e sim de fato concreto e isso não tem ne- 
nhuma relevância para minha pretensão". 

O processo contra Madeira foi motivado 
pela contratação, sem licitação, da ümp Fort. 
Para a juíza, como o contrato com a Marquise 
iria terminar, havia a possibilidade de planejar 
- com processo licitatório - a substituição da 
empresa. 
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Secretaria de Regularização Fundiária vai 

organizar ruas e bairros da cidade 

Imperatriz está prestes a completar 161 anos 
de fundação, porém o seu crescimento se deu 
somente a partir do inicio da década de 60, com 
a inauguração da BR-14 (Belém-Brasília), atual 
BR-010. A partir do inicio da década de 80, seu 
crescimento acelerou, bem como o município 
passou a se desenvolver em face á implantação 
de indústrias diversas. 

A partir das margens do rio Tocantins 
até o entroncamento, na parte central, as ruas 
e travessas foram devidamente planejadas, bem 
como os nomes, na maioria, em homenagem a 
várias unidades da federação brasileira. No iní- 
cio da década de 80 houve as ocupações das 
áreas em que hoje estão formados os polos 
Grande Cafeteira e Grande Vila Nova. 

Entretanto, essas ruas e avenidas, nos 
seus devidos bairros e respectivos polos cres- 
ceram de maneira desordenada, sem o devido 
e necessário planejamento. Tanto que carteiros 
reclamam não saber onde começam ou se fin- 
dam determinados bairros, assim como as ruas 
se misturam e os números das casas também se 
confundem. 

Como a maioria dos terrenos nessas 
áreas se originaram de ocupações - ou inva- 
sões, como alguns denominam - mais da me- 
tade dessas áreas, muito deles edificados, não 
possuem títulos definitivos. Muitos deles já pas- 
saram por vários proprietários, de forma que o 
atual dono possui sua área de fato, mas não de 
direito. 

Com o objetivo de solucionar o proble- 
ma. o prefeito Sebastião Madeira criou no inicio 
desta segunda administração a Secretaria Mu- 
nicipal de Regularização Fundiária, para a qual 

0 trabalho será realizado por uma empresa de georreferenciamento 

nomeou como secretário o advogado Daniel 
Sousa, o qual, por sua vez, formou uma equipe 
especializada em resolver problemas fundiários. 

Levantamento feito pela Secretaria 
constatou que realmente cerca de 75% dos pro- 
prietários dessas áreas não possuem títulos de- 
finitivos de seus terrenos. Desde sua fundação, 
técnicos da Secretaria trabalharam com afinco 
agilizando essas ações que ficaram paralisadas 
há anos. Por ocasião das festividades do aniver- 
sário da cidade, a prefeitura vai entregar, inicial- 
mente, 500 títulos definitivos a seus proprietá- 
rios. 

O secretário Daniel Sousa garante que 
a Prefeitura de Imperatriz contratará uma empre- 
sa de georreferenciamento, visando organizar 
os mapas de todas as áreas, com detalhadas 
informações geográficas. "Desta forma, vamos 
mapear todos os bairros, para que possamos 
saber quantos existem, quantas ruas, enfim, es- 
sas informações para que possamos preparar 
nossa cidade para o pleno desenvolvimento". 
(Domingos Cezar/ASCOM) 

Municípios maranhenses podem ganhar 

novas rádios comunitárias 

O Ministério das Comunicações abriu ins- 
crição para entidades interessadas em exe- 
cutar o Serviço de Radiodifusão Comunitária. 
Nove estados brasileiros foram contemplados 
com autorização para receber novas emisso- 
ras. Dentre eles, está o Maranhão. 

No total, oito municípios maranhenses po- 
dem fazer a inscrição. Eles são; Bacabal, Co- 
linas, Governador Nunes Freire, Parnarama, 
Pedreiras, Peri Mirim, Peritoró e Pindaré-Mirim. 

O prazo para inscrição e apresentação da 
documentação é de 60 dias, contando de quar- 

ta-feira (10). O formulário de inscrição pode ser 
obtido no site do Ministério das Comunicações 
ou no Departamento de Acompanhamento e 
Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrô- 
nica da Secretaria de Serviços de Comunica- 
ção Eletrônica do MiniCom. 

A meta do Ministério das Comunicações é 
possibilitar que todos os municípios brasileiros 
tenham ao menos uma rádio comunitária fun- 
cionando até o fim de 2013. Em 2012, foram 
719 municípios contemplados e neste ano se- 
rão mais 706 cidades. 

Caso Madeira seja condenado por 

improbidadep quem assume? 

Janaina Amorim 

O processo sobre o ato de improbidade 
de Sebastião Torres Madeira, prefeito de 
Imperatriz, causou uma dúvida: quem ocu- 
pará o cargo caso ele realmente seja impe- 
dido de exercer a função? Várias "teorias" 
foram levantadas pela população. 

Na opinião do editor de vídeo Alysson 
Carvalho, "assume o segundo mais vota- 
do, pelo fato de ele não ter cumprido 1/3 
do mandato". Já o representante comercial 
Luciano Terra Nova tem outra hipótese; "As- 
sume o pastor Porto. 'Infelizmente', na épo- 
ca ele não era o vice". O designer Ronilson 
Marques é mais ousado. "Se a proposta for 
boa, eu tenho coragem. Ainda faltam mais 
dois anos, dá para ganhar um dinheirinho", 
satiriza. 

O presidente da Câmara Municipal disse 
que, no caso de cassação do mandato de 
prefeito, quem assume é o vice, Luis Carlos 
Porto. "A Constituição diz que quem assume 
é o vice". Informação confirmada pela juíza 
da Vara da Fazenda Pública, Ana Lucrécia 
Bezerra. "Via de regra, é o vice-prefeito 
quem assume. Essa ordem é estabelecida 
pela própria Constituição, não só em rela- 
ção ao prefeito, mas em relação a todas 
as esferas de poder. No caso do impeach- 
ment de Collor, quem assumiu? O vice", es- 
clareceu. 

A Lei Orgânica do Município de Impera- 
triz, promulgada em 6 de abril de 1990, diz 
no Artigo 47, § 5o, que "em caso de impe- 
dimento do prefeito e do vice-prefeito, ou 

mm 

% 

"A Constituição diz que quem assume é o vice" 

vacância dos respectivos cargos, será cha- 
mado ao exercício do cargo de prefeito o 
presidente da Câmara Municipal". 

Se o presidente se recusar a assumir a 
prefeitura, ele perde o mandato que ocupa 
na.Mesa Diretora. Então é realizada uma 
nova eleição 90 dias depois da abertura da 
vaga. O Artigo 49 diz que "ocorrendo a va- 
cância nos últimos dois anos do mandato, 
a eleição para ambos os cargos será feita 
trinta dias depois da última vaga, pela Câ- 
mara Municipal". 

Por tanto, quem assume o mandato 
quando o prefeito é impedido de continuar 
no cargo é o seu vice. Caso ele se recuse, 
assume o presidente da Câmara de Vere- 
adores. " 

Madeira diz que nova empresa deve 

começar a operar dia 1a de agosto 

O prefeito Sebastião Torres Madeira, em 
entrevista concedida ontem (11), explicou que 
solicitou à juíza Ana Lucrécia Sodré Reis, da 
Vara da Fazenda Pública, reconsideração de 
prazo (30 dias) a partir da notificação (5 julho) 
para substituição da empresa Viação Branca 
do Leste, a conhecida VBL, que nessa quar- 
ta-feira (10) teve o contrato de concessão 
"quebrado" com o município de Imperatriz. 

"Nós teremos a partir de 1o de agosto uma 
nova empresa transportando a população de 
Imperatriz", garantiu o prefeito Madeira, ao 
observar que, se a empresa for notificada an- 
tes, não poderá mais transportar os passagei- 
ros nas linhas permissionárias em Imperatriz. 

Madeira disse que já manteve contato 
com empresas de Goiânia (GO), de Marabá 
(PA), de São Luís (MA), de Brasília (DF) e de 
Imperátriz (MA) para garantir, durante o perí- 
odo de 120 dias, a continuidade dos serviços 
de transporte coletivo de passageiros até a 
realização de processo licitatório para contra- 
tação de nova empresa para operar o trans- 
porte público na cidade. 

O prefeito considerou praticamente im- 
possível resolver a questão em apenas dez 
dias, fato que foi reconsiderado pela juíza 
Ana Lucrécia. "Se nós quebrássemos um 

contrato de forma aleatória, como muita gen- 
te queria, a empresa poderia entrar na Jus- 
tiça (vai entrar de qualquer jeito), mas hoje 
temos respaldo do Ministério Público, da Jus- 
tiça e da comoção popular, sendo muito mais 
difícil essa empresa ganhar um processo", 
esclarece. 

O prefeito Sebastião Madeira disse ain- 
da que encaminhou oficio á empresa Viação 
Aparecida, de Imperatriz, perguntando se 
havia interesse em operar, neste período de 
120 dias, as demais linhas de transporte ur- 
bano na cidade. "A direção da empresa res- 
pondeu que somente interessava se recebes- 
se, em definitivo, as linhas, fato que somente 
pode ser feito com licitação que ainda será 
aberto", frisa. 

Qualidade - Ele garantiu que a comunida- 
de disporá de transporte público de qualida- 
de, pois durante esse período agiu com se- 
renidade, paciência e cautela. Madeira disse 
que a empresa que vencer a licitação deverá 
investir quase R$ 20 milhões em ônibus. "Um 
ônibus hoje custa em média 250 a 300 mil 
reais, onde a próxima concessão não pode 
ser de apenas de dois ou três anos, devido 
ao grande investimento que será feito em Im- 
peratriz", concluiu. 
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Mutirão de consultas e exames será hoje 

A Prefeitura de Imperatriz, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde 
(Semus), realiza nesta sexta-feira 

(12), o "mutirão de consultas e exames" na 
Unidade de Saúde Milton Lopes. A ação é 
mais um dos presentes da gestão munici- 
pal para a comunidade imperatrizense, em 
comemoração ao aniversário da cidade. 

Cerca de 200 profissionais, entre médi- 
cos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
dentistas, fisioterapeuta, farmacêutico, nu- 
tricionista, psicólogo, veterinário e auxilia- 
res, realizarão o atendimento durante todo 

o dia de hoje (das 08h às 17h). 
O objetivo, segundo a Secretária Muni- 

cipal de Saúde, Conceição Madeira, é fa- 
cilitar o acesso da população aos serviços 
de saúde disponibilizados pela Atenção 
Básica do município. "Todas as pessoas 
que nos procurarem neste dia terão aces- 
so a consultas, exames, emissão de car- 
tão SUS entre outros. Estamos com uma 
equipe multiprofissional preparada para 
oferecer o melhor atendimento à nossa 
comunidade". 

Conforme explica Anderson Nascimen- 

to, coordenador da Atenção Básica, na 
ocasião serão ofertadas consultas médi- 
cas e de enfermagem, além de consultas 
especializadas com ginecologista e odon- 
tologista. "Haverá também atendimento 
odontológico, autorização e realização de 
exames; Aplicação das vacinas DT e febre 
amarela: Testes rápido de HIV, SÍFILIS e 
HEPATITES; Confecção, transferência, 
emissão de segunda via e recadastramen- 
to de cartão SUS; Teste de glicemia e da 
Pressão Arterial". 

Além disso, ele destaca que serão rea- 

lizadas avaliação nutricional, avaliação an- 
tropométrica (peso e medida), atividades 
de educação física, teste de tuberculose e 
orientações sobre educação alimentar com 
distribuição de vitamina A; consultas vete- 
rinárias com vacinação; e brinquedoteca 
para as crianças. 

Para a realização desta ação. a SEMUS 
mobilizou os programas Saúde Bucal, Saú- 
de da Mulher. Saúde da Criança, Saúde do 
Idoso, Saúde do Homem, HIPERDIA, Imu- 
nização, Educação em Saúde e NASF (Nú- 
cleo de Atenção a Saúde da Família). 

16° Torneio Leiteiro produz quase 

30 kg de leite nas primeiras ordenhas 

Universitários de Imperatriz 

realizam ações na Ilha dos Lençóis 
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16° Torneio Leiteiro já alcançou quase 30 kg de leite 

Com início nesta quarta-feira (10), o 16° 
Torneio Leiteiro já alcançou nas duas pri- 
meiras ordenhas uma média de produção 
de quase 30 kg de leite. A competição conta 
16 animais, sendo 4 na categoria novilhas, 
7 na modalidade 30 Kg e 5 vacas livres. 

Na categoria novilhas a média das duas 
ordenhas foi de 22,3kg, a 30 kg obteve 
24,6kg e a modalidade vaca livre alcançou 
42,6kg de leite. O concurso segue até sá- 
bado, 13, com duas ordenhas por dia - uma 
às 8h e outra às 20h. Ao final do torneio, 
os resultados das sete ordenhas serão so- 
mados e serão premiados os animais com 
maior produção. 

De acordo com o médico veterinário Ra- 
fael Heringer, os animais que participam do 
torneio devem ser preparados com pelo me- 
nos 45 dias de antecedência para que sua 
produção seja elevada para o concurso. 

"Para obter bons resultados, o animal 
precisa reunir alguns fatores, como uma 
carga genética positiva para a produção 
leiteira e bom porte físico aliado a uma nu- 

trição de qualidade, sendo alimentados de 
forma balanceada e sistematizada. Além 
disso, o tratador deve ter uma relação pró- 
xima com as vacas para contribuir com a 
produção do leite", explicou Heringer. 

Esses cuidados são seguidos pelo pro- 
dutor Cantídio Ribeiro, da Fazenda Ouro 
Branco, localizada em Davinópolis, que 
trouxe três animais para competir no tor- 
neio. Ele, que já foi campeão na categoria 
30kg no ano passado e, em 2011, ficou em 
3o lugar na mesma modalidade, não descui- 
da do tratamento diferenciado dos animais 
que participam da disputa. "O planejamento 
inicia quando acaba a exposição, em que a 
gente já decide qual o animal vamos prepa- 
rar para o próximo ano", afirma. 

Realização 
O evento acontece entre os dias 6 e 14 

de julho, com o apoio do Governo do Esta- 
do do Maranhão, Prefeitura Municipal, Ban- 
co do Brasil, Banco do Nordeste, Sebrae e 
Fribal Frigorífico. 

Equipe entrega roupas e brinquedos 

Alunos dos cursos de Jornalismo, Enfer- 
magem, Engenharia de Alimentos e Direito da 
Universidade Federal do Maranhão, campus 
de Imperatriz, e alunos do curso de Pedagogia, 
da Universidade Estadual do Maranhão, de- 
senvolveram ações educativas nos dias 28 de 
junho a 02 de julho na comunidade de Ilha dos 
Lençóis, município de Cururupu (MA), cerca de 
465 km da capital, São Luís. A comunidade é 
considerada uma das mais pobres do estado. 
A equipe partiu de Imperatriz e percorreu 24h 
na estrada para chegar ao local. 

Para um dos coordenadores do projeto, 
sociólogo e professor da UFMA, Carlos Clau- 
dino, a universidade precisa estar próxima da 
comunidade, aplicando o conteúdo que conhe- 
ceu em sala de aula. "A idéia do projeto, além 
de estender as ações da universidade para a 
comunidade, é também abrir um leque para 
novas linhas de pesquisa na região. Trata-se 
de um projeto interdisciplinar que reúne vários 
cursos com o intuito de prestar assistência para 
as carências que existem no local", explica. 

Cerca de 33 estudantes realizaram a entre- 
ga de mais de 150 brinquedos e de aproxima- 
damente 1.200 peças de roupas. Além disso, 

hipoclorito (serve para fazer a higienização da 
água para o consumo) e presen/ativos foram 
entregues para a população. Uma palestra 
sobre educação e saúde também foi apre- 
sentada, abordando temas como doenças de 
pele, meio ambiente e parasitose, comuns na 
região. Todos os materiais distribuídos foram 
adquiridos através de doações e rifas, realiza- 
dos pelos próprios alunos. 

O projeto interdisciplinar Ilha dos Lençóis 
é coordenado pelos professores da UFMA 
Carlos Claudino, Fábio Cardias e Nerian Fer- 
nandes. Ao final do projeto, o grupo pretende 
produzir um documentário jornalístico e a pu- 
blicação de um livro sobre os trabalhos feitos 
na comunidade. 

A primeira viagem para a Ilha dos Lençóis 
ocorreu ainda no inicio do mês de março, para 
fazer um reconhecimento do local e as condi- 
ções de habitações das famílias da região. O 
grupo pretende fazer uma nova visita na re- 
gião. ainda sem data definida. As doações 
(roupas, brinquedos e materiais de higiene 
pessoal) podem ser entregues no Centro Aca- 
dêmico de Enfermagem - Ana Néri, na UFMA 
de Imperatriz. 
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Borboleta do Sertão, o repentista de Deus 

'Gosío do que faço, canto o repente não é pelo dinheiro e sim por prazer". 

Hyana Reis 

Improvisar e cantar sobre os mais variados temas, ao som 
de uma música extremamente simples (quase monótona), to- 
cada em violões ou violas, é rotina para o repentista Francisco 
da Conceição Nascimento, mais conhecido como "Borboleta do 
Sertão". Ao som da viloa, ele canta músicas com base em tre- 
chos bíblicos. 

Francisco Conceição é a Borboleta do Sertão há mais de 20 
anos e diz amar o que faz. Para ele, ser repentista não apenas 
uma profissão, mas sim uma paixão. "Gosto do que faço, can- 
to o repente não é pelo dinheiro e sim por prazer", conta. 

Diz que sua maior alegria é ver alguém interessado no que 
canta, ou parando para ouvi-lo: "Meu trabalho é reconhecido, 
as pessoas param para ouvir. Procuro fazer algo de respei- 
to e responsabilidade, expondo a educação que o mundo 
tanto precisa", afirma Francisco Nascimento. 

Ser repentista para Francisco já é coisa de profissional. Ele. 
além de gravar CD, já teve sua música cantada por diversos 

artistas. Conta que já participou de vários festivais, tem qua- 
renta músicas gravadas e todas as letras são inspiradas em 
passagens bíblicas. 

Mas cantar para e sobre Deus os seus repentes não é o 
único talento de Francisco Conceição. As mãos que tocam a 
viola são as mesmas que a fabrica. As vendas ajudam bastante 
na renda extra do repentista. 

A Borboleta do Sertão conta, com orgulho, que tudo que 
aprendeu até hoje foi com a própria curiosidade. "Não tive pro- 
fessor, é dom mesmo e só existe viola aqui em Imperatriz 
desse tipo porque sou eu que faço, é um projeto meu", afir- 
ma. 

Segundo o repentista. o preço das violas varia entre 
R$1.000 a R$ 1.500, e essas possuem uma vantagem: podem 
ser usadas tanto como viola como violão. Para fabricar o instru- 
mento, ele diz levar mais de um mês. "A viola é coberta com um 
material de cedro, laminado de Feijó. A madeira oficial é o com- 
pensado, porém revestida com outros tipos de madeira", conta. 

Agora, aproveita o público da 45a Exposição Agropecuária 

m * 

91 

de Imperatriz (Expoimp) para divulgar ainda mais o seu traba- 
lho: "Regravei o meu quarto CD em maio e, como o próprio 
nome diz, a Exposição é um lugar para expor. Vim na Ex- 
poimp apresentar o meu trabalho e vender minhas violas". 
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de Plantao 

FARMÁCIA DO TRABALHADOR (AV. CETÚL10 VARGAS, 1001-CENTRO) 

DROGARIA FÁBIO JÚNIOR (RUA LEÔNCIO P. DOURADO, 1771-BACURI) 

DROGARIA POP DO MARANHÃO (RUA DUQUE DE CAXIAS. 259â-V. LOBÃO) 
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O jogador deve colocar as respostas corretas de acordo com as descrições das casas. 
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Respostas desta cruzadlnha na próxima edlçSo 

JrO piadas 

Jesus Uirá 

O pastor prega ao ar livre: 

— Meus irmãos! Jesus virá pra salvar a humanidade! 
E o bêbado grita; 
—.Vem porra nenhuma! 
E o pastor se irritando: 
— Não levem a sério esse alcoólatra, irmãos! Ele está possuído pelo demônio! 

Mas Jesus virá! Eu garanto que Jesus virá! 
— Vem coisa nenhuma! 
— Não dêem ouvidos, irmãos. Ele está escravizado pelo álcool. Jesus virá pra 

salvara humanidade! 
— Vem o caramba... pastor fajuto... 
E o pastor irritado; 
— Eu vou chamar o guarda! 
E o bêbado; 
— Opa! Deixa eu ir embora, que esse aí vem mesmo! 
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□ NOVELAS 

Malhação 
Globo, 17h45 - Ben tenta convencer Anita a ficar mais tempo com 
ele e a convida para acompanhá-lo à festa do Rei do Rum. Vítor 
encontra Murilão desacordado e chama o resgate. Giovana finge 
que dormirá na casa de Clara para poder tocar na festa de Fla- 
viana. Caetano dispensa Bernadete para ir ao encontro do Rei 
do Rum. Maura acredita que Vitor e Giovana foram seqüestrados 
por Ronaldo e Vera. Vitor e Paulino esperam por notícias de Mu- 
rilão no hospital. Bernadete ajuda Anita a se arrumar para sair 
com Ben, e Sofia observa as duas. Ben fala com Ramon sobre 
Anita. Vera e Ronaldo tentam imprimir a foto do irmão mais velho 
de Pedro para que o caçula o conheça. A caminho da festa de 
Flaviana. Guilherme e Giovana quase são assaltados. Sofia tenta 
encontrar Ben antes da irmã. mas não reconhece o rapaz. Ani- 
ta não consegue encontrar suas lentes de contato, e Bernadete 
desconfia. Ronaldo mostra a foto do primogênito para Pedro e diz 
que está ansioso para a chegada do rapaz ao casarão. Ben vê 
Sofia no lobby do hotel e, fascinado pela moça, se aproxima dela. 

Flor do Caribe 
Globo. 18h15 - William não se conforma com a ausência de Do- 

ralice. Natália incentiva Juliano a seguir em frente, ajudando Qui- 
rino e William. Doralice ajuda as beatas a dar comida aos pobres. 
Samuel se oferece para levar a turmalina da Paraíba para ser 
avaliada em Natal, e recusa qualquer segurança para protegê- 
-lo. Alberto avisa ao avô que sabe que ele colocou Hélio para 
prejudicar Samuel. Alberto implora a Dionísio que não faça nada 
contra Ester. Juliano consegue um emprego na portaria do prédio 
de Hélio. 

Sangue Bom 
Globo. 19h30 - Amora entra em pânico com as declarações de 
Mel. Perácio cobra explicações de Rosemere. Tito ameaça Shei- 
la. mas disfarça quando Damáris se aproxima. Amora bate em 
Mel na frente de Sueli Pedrosa. Fabinho rouba uma revista que 
fala sobre o sumiço de sua mãe. Sueli Pedrosa invade a casa 
de Damáris atrás de Bárbara. Nancy se assusta com o estado 
de Wilson. Verônica pede para usar o nome de Karmita para 
comprar o apartamento de Éhco e Renata. Amora é demitida da 
emissora. Damáris transforma Bolívar em seu empregado. Re- 
nata avisa a Érico sobre a venda do apartamento. Gilson sugere 
que Érico contrate um detetive para encontrar Palmira. Maurício 

discute com Lara por ter entrevistado Mel. Bento pede Amora em 
casamento. 

Amor à Vida 
Globo, 21h00 - Paloma repreende Ninho, que se desculpa com 
Paulinha. Ninho e Paulinha brincam juntos. Valdirene é expulsa 
do Centro de Treinamento. Nicole aceita se casar com Thales, 
e Leila comemora. Bruno encontra Ninho com Paulinha e fica 
furioso. Glauce enfrenta Félix. Bruno avisa a Paloma que vai 
denunciá-la. Glauce considera a idéia de se unir a Félix. Lutero 
agradece Bernarda por sua amizade. Valdirene reclama de não 
ter conseguido um marido milionário. Ordália sente ciúmes de 
Denizard com Pilar. Nicole avisa a Lídia que Thales a pediu em 
casamento, e a governanta procura Pilar. Perséfone convida Ivan 
para jantar. Rafael e Eron descobrem uma forma de Paloma ficar 
com a guarda de Paulinha. Félix instiga Glauce a ser sua aliada. 
Paloma decide reatar com Bruno. César descobre que Atílio usou 
o nome de um homem morto. Márcia compra uma peruca para 
Valdirene. César decide dar um cartão de crédito para Aline. Pilar 
estranha a maneira como Leila recebe a noticia do casamento de 
Nicole. Paloma vê Glauce beijando Bruno. 

T Áries 21-03/19-04 
A convivência com os mais próximos fica mais 
difícil, neste momento em que Lua e Netuno se 
opõem em sua árèa social. A harmonia Lua-PIu- 
tão lhe aconselha a cuidar de si, agindo em prol 
de sua saúde e qualidade de vida! 

Touro 20-04/20-05 
Você se sente insatisfeita com o cotidiano, nes- 
te momento em que a Lua passa por sua quarta 
casa e se opõe a Netuno. Não faça dramas, bus- 
que maneiras de melhorar as rotinas. A harmonia 
Lua-Plutâo estimula os prazeres! 

bGemeos 21-05/21-06 
Lua e Netuno tensionados trazem à tona contra- 
dições que prejudicam a comunicação. A conjun- 
ção Lua-Plutâo lhe aconselham a dar valor aos 
momentos simples em família. Busque ambien- 
tes reservados e aconchegantes! 

52 Câncer 22-06 / 22-07 
Saiba distanciar seu emocional de sua vida práti- 
ca. A oposição Lua-Netuno alerta que você tende 
a gastar mais do que pode, na tentativa de aten- 
der suas carências. A harmonia Lua-Plutâo lhe 
pede mais seletividade e discrição! 

SL Leão 23-07/22-08 
Seus relacionamentos pessoais ficam abalados 
com a passagem da Lua por seu signo e pela sua 
oposição com Netuno, que traz à tona suas insa- 
tisfações. Lua e Plutâo, harmonizados, lhe acon- 
selham a se dedicar ao trabalho! 

TI9 Virgem 23-08/22-09 
Interesses conflitantes podem desestabilizar as 
relações profissionais, neste dia em que Lua e 
Netuno se tencionam. Lua e Plutâo em harmonia 
lhe aconselham a ficar mais reservada, evite ba- 
ter de frente com os outros! 

Libra 23-09/22-10 
As atividades em grupo se tomam seu desafio 
hoje, pois a Lua passa por sua área de amizades 
e lhe desestabiliza emocionalmente. A oposição 
com Netuno alerta que seu individualismo pode 
gerar competição. Seja mais generosa! 

% Escorpião 23-10/21-11 
Buscar ajuda para lidar com trabalhos comple- 
xos? A tensão Lua-Netuno indica que quando 
mais pessoas pensam com você os resultados 
são surpreendentes. A harmonia Lua-Plutâo res- 
salta o potencial dos trabalhos em grupo! 

Sagitário 22-11 / 21-12 
Sua visão de mundo é abalada pelo trânsito Lua 
por sua nona casa, e a tensão com Netuno lhe 
aconselha a ter cuidado com o que fala, pois há 
risco de equívocos. Reflita, já que as respostas 
que você busca estão dentro de você! 

VS Capricórnio 22-12/19-01 
Será preciso ter autocontrole emocional hoje. pois 
a oposição Lua-Netuno indica problemas financei- 
ros. A harmonia com Plutâo, por outro lado, es- 
timula os prazeres e as novidades em sua vida. 
Divirta-se de maneira econômica! 

A8 Aquário 20-01/18-02 
Sua vida afetiva fica comprometida, neste mo- 
mento em que a Lua passa por sua área de rela- 
cionamentos e forma oposição com Netuno. Você 
é afetada pela instabilidade dos outros, portanto, 
cuide de seus próprios interesses! 

K Peixes 19-02/20-03 
Lua e Netuno em oposição ressaltam as diver- 
gências de interesse no trabalho, dificultando 
os acordos. A harmonia da Lua com Plutâo lhe 
aconselha a se mostrar aberta para as soluções. 
Busque o diálogo e as conciliações! 
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"Instalações físicas colapsas, fissuras e racha duras, garagem a ponto de cair a qualquer momento, 
causando assim danos maiores a bens e vidas", denuncia o sargento do Corpo de Bombeiros, Ebenésio Costa 
Bhena. 

a Broncap 

A voz da comunidade 

Sargento denuncia má estru- 

tura do Corpo de Bombeiros 

Hyana Reis 

Salvar vidas tem se tornado um trabalho 
mais difícil para o Corpo de Bombeiros 
de Imperatriz, já que eles não contam 

com estrutura e condições de trabalho ade- 
quadas, de acordo com denúncia do sargen- 
to do Corpo de Bombeiros, Ebenésio Costa 
Bhena, em seu perfil no facebook. 

Ele publicou fotos que mostravam as 
más condições na estrutura. "As instalações 
físicas colapsas, fissuras e rachaduras, ga- 
ragem a ponto de cair a qualquer momento, 
causando assim danos maiores a bens e vi- 
das". reclamou em seu perfil. Ainda de acor- 
do com a postagem, as atuais condições do 
prédio oferecem risco à vida dos bombeiros. 

O sargento afirma que, com as péssimas 
condições, os serviços prestados pelo Corpo 
de Bombeiros ficam seriamente comprometi- 
dos. "Não tem mais como brincar de ser bom- 
beiro, a população na hora da precisão não 
vai ter tempo pra saber de quem é a culpa". 

E garante que a demora ou o atendimen- 
to incompleto são conseqüências da falta de 
estrutura: "Nós, meros militares, é que sofre- 
mos com as precárias condições de material 
humano e material de combate". 

Contando com 2 viaturas e 2 caminhões 
contra incêndio, o sargento afirma que os 
bombeiros sofrem tanto com a falta de ma- 
terial necessário para atender a demanda de 

toda Imperatriz e região, como também com 
a decadência dos equipamentos. "Nossas 
viaturas de combate a incêndio estão caqué- 
ticas, caducas", revela. 

O bombeiro Márcio Danny comentou so- 
bre a situação na postagem do sargento, 
concordando com as péssimas condições do 
grupamento; "Infelizmente, essa é a nossa re- 
alidade, até então oculta por falta de coragem 
ou por esperança de que o dia de amanhã 
seria melhor". Ele elogiou a atitude de Ebené- 
sio Costa: "Parabéns pela sua iniciativa! Você 
não está sozinho". 

Outras pessoas que visualizaram a de- 
núncia também publicaram mensagens de 
apoio à causa: "Isso é um descaso com os 
profissionais que salvam vidas. Cadê as au- 
toridades políticas que cruzam os braços pra 
essa situação lastimável? Que fecham os 
olhos pra não enxergar e tapam os ouvidos 
pra não ouvir o clamor desses trabalhadores 
que precisám de suporte pra poder atuar", co- 
mentou um internauta. 

Condições precárias 
O Maranhão foi classificado como um dos 

estados com pior estrutura para os grupamen- 
tos do Corpo de Bombeiros. Dados revelam 
que no estado há, em média, apenas um Cor- 
po de Bombeiros para 20 cidades. Somente o 
grupamento de Imperatriz é responsável por 
atender mais de 10 cidades vizinhas. 
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O sargento publicou esta foto que mostra rachadura na estrutura do prédio De acordo com o sargento, a garagem pode cedera qualquer momento 

H DIREITOS DO CONSUMIDOR H 1 t & 1 

Coca-Cola, Vivo e Tim sào multadas por publicidade enganosa 

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da 
Justiça (Senacon/MJ), por meio do Departamento de Pro- 
teção e Defesa do Consumidor (DPDC/MJ), multou nessa 
terça-feira (09) as empresas Coca-Cola, Vivo e Tim por vei- 
culação de publicidade enganosa. 

A Empresa SABB - Sistema de Alimentos e Bebidas 
do Brasil Ltda. (Coca-Cola) foi multada no valor de R$ R$ 
1.158.908,00 (um milhão, cento e cinqüenta e oito mil, nove- 
centos e oito reais) por publicidade enganosa na oferta da 
bebida "Laranja Caseira". 

Para o DPDC, houve ofensa ao Código de Defesa do 
Consumidor, especificamente ao direito básico à informação 
e à proteção contra a publicidade enganosa, quando o anun- 
ciante deixou de esclarecer que o produto é um "néctar" e 
não um "suco". Isso significa que foi omitido do consumidor 
o fato de que produto possui aditivos e água, além do suco 
da fruta. 

A empresa Vivo S/A foi multada em R$ 2.260.173,00 (dois 

milhões, duzentos e sessenta mil, cento e setenta e três re- 
ais) por publicidade enganosa durante a campanha publicitá- 
ria "Vivo de Natal". A empresa não demonstrou de forma ade- 
quada, clara e ostensiva as condições para a real obtenção 
dos minutos e dos torpedos promocionais. 

A mensagem publicitária da Vivo não apresentava dados 
essenciais para que o consumidor ganhasse R$ 500,00 (qui- 
nhentos reais) em ligações e mais 500 torpedos SMS. Além 
disso, foi apurado que a Vivo vendeu uma quantidade de pa- 
cotes superior a sua capacidade operacional. 

A terceira empresa multada foi a TIM. O Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor aplicou sanção de multa, 
no valor de R$ R$ 1.654.236,00 (um milhão, seiscentos e cin- 
qüenta e quatro mil, duzentos e trinta e seis reais), à empresa 
Tim Celular S.A por publicidade enganosa na campanha pu- 
blicitária "Namoro a Mil". 

Da mesma forma que a empresa Vivo, a TIM não demons- 
trou de forma adequada, clara e ostensiva as condições para 

o consumidor obter os minutos e torpedos promocionais, pois 
ao anunciar o serviço induzia a erro o consumidor a respeito 
do recebimento dos 1.000 (mil) minutos e da concessão de 
torpedos. 

Segundo o Código de Defesa do Consumidor, para ga- 
rantir a efetividade do direito à informação do consumidor é 
necessário que a oferta seja adequada, clara e ostensiva so- 
bre os dados característicos do produto ou serviço, de modo 
que os destinatários dessas informações facilmente enten- 
dam e percebam as peculiaridades do produto ofertado. Isso 
é fundamental para que os consumidores exerçam de forma 
plena seu direito de escolha. 

A aplicação das multas levou em consideração os crité- 
rios do Código de Defesa do Consumidor. Os valores devem 
ser depositados em favor do Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos (FDD) do Ministério da Justiça, com o objetivo de 
serem aplicados em ações voltadas à proteção do meio am- 
biente, do patrimônio público e da defesa dos consumidores. 
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►VESTIBULAR 

Uema divulga o Edital do Paes 2014 

A Universidade Estadual do Maranhão 
(Uema), por meio da Pró-Reitoria de 
Graduação (PROG), divulgou o edital n0 

066/2013, que disciplina os procedimentos e as 
normas para realização do Processo Seletivo 
de Acesso à Educação Superior (Paes) 2014. O 
concurso é destinado a selecionar candidatos 
para os cursos de graduação, nas modalidades 
presencial e à distância, para o primeiro e o se- 
gundo semestres do ano de 2014. Serão ofere- 
cidas 3.544 vagas para o ano de 2014, sendo 
3.154 vagas para a modalidade presencial e 
390 para a modalidade à distância, distribuídas 
nos campi da instituição. 

As inscrições serão efetuadas entre os dias 
15 de julho e 9 de agosto. Para tanto, o candi- 
dato deve acessar o endereço eletrônico; www. 
vestibular.uema.br. optar por um dos sistemas 
de vagas (universal ou especial), preencher e 
imprimir o requerimento de inscrição, gerar bo- 
leto bancário e efetuar o pagamento em qual- 
quer agência do Banco do Brasil ou nos seus 
correspondentes bancários. O pagamento do 
boleto pode ser feito até o dia 12 de agosto. 

Os candidatos aos cursos de Formação 
de Oficiais (Bombeiro Militar do Maranhão ou 
Polícia Militar do Maranhão) não poderão se 
inscrever por procuração, devendo comparecer 
aos campi da Uema para efetivar suas inscri- 
ções e deverão pagar um valor adicional de R$ 
40 (quarenta reais), conforme estabelecido em 
normas especificas, para os testes de aptidão 
fisica da PMMA e CBMMA. 

Os concorrentes ao Curso de Arquitetura 

e Urbanismo ou Música Licenciatura deverão 
submeter-se, obrigatoriamente, ao Teste de 
Habilidade Especifica, a ser realizado conforme 
normas estabelecidas no apêndice D do Edital, 
exceto aquele que já se submeteu ao referido 
teste nos anos de 2010 a 2012, sendo consi- 
derado habilitado por estar dentro do prazo de 
validade do teste. 

De 27 de agosto a 5 de outubro, os candida- 
tos cujas inscrições tenham sido homologadas 
devem retirar sua confirmação de inscrição, por 
meio da internet, e colar uma foto 3x4 datada 
e recente, para que tenham acesso aos locais 
de prova. 

A primeira etapa do Processo Seletivo 
acontece no dia 6 de outubro (com 80 questões 
objetivas de múltipla escolha, abrangendo con- 
teúdos referentes às disciplinas das três séries 
do ensino médio). A segunda etapa será no dia 
3 de novembro (16 questões analitico-discursi- 
vas de duas disciplinas especificas por curso 
e a prova de produção textual). Ambas serão 
realizadas das 13h às 18h, com duração de 5 
horas. 

Além de São Luís, as provas serão aplicadas 
em mais 21 municípios: Caxias. Imperatriz, Ba- 
cabal, Balsas, Santa Inês, Açailândia. Pedreiras, 
Timon, Grajaú, Lago da Pedra. Zé Doca. Itapecu- 
ru-Mirim, Colinas, Carolina, Pinheiro, Presidente 
Dutra, São João dos Patos, Coelho Neto, Barra 
do Corda, Codó e Coroatá. 

Para mais informações entre em contato pe- 
los telefones (98) 3245 1102 e 3245 2756 ou pelo 
endereço eletrônico www.vestibular.uema.br 

Animais da raca Nelore se destacam no a 

Concurso de Raça da Expoímp 
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Secretário Cláudio Azevedo entrega os troféus de campei fêmea da raça Nelore aos vencedores do Concurso de Raça 

A qualidade genética dos animais da raça 
Nelore foi um dos destaques do Concurso de 
Raça, realizado nessa quinta-feira (11). na 
Exposição Agropecuária de Imperatriz (Ex- 
poimp). Os troféus da categoria Grande Cam- 
peã Fêmea e da reservada foram entregues 
pelo secretário de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Cláudio Azevedo, ao gerente 
da Fazenda Liliani Agropecuária, Félix Perei- 
ra, e ao criador da Fazenda Arco íris, Gerson 
Sousa. 

Participam do Concurso de Raça. 96 cava- 
los Mangalarga Marchador. 70 bovinos da raça 
Nelore e 35 animais da raça Tabapuâ, num to- 
tal de 201 animais que estão disputando diver- 
sas categorias na pista de julgamento do Par- 
que de Exposições Lourenço Vieira da Silva. 

O investimento dos criadores no melho- 
ramento genético do rebanho maranhense 
da raça Nelore foi ressaltado pelo secretá- 
rio Cláudio Azevedo durante o Concurso de 
Raça. "Graças ao melhoramento genético, em 
média, atualmente, um boi é abatido aos três 
anos e meio de idade, pesando 250 quilos; e, 
na década de 70. o animal era abatido somen- 
te aos cinco anos, com apenas 150 quilos", 
comparou o secretário, informando que cerca 
de 90% do rebanho maranhense possui o san- 
gue da raça Nelore. 

A grande campeã fêmea, Guisa Fiv Liliani, 
pesa 560 quilos e possui 17 meses de idade. 
No concurso de raça, foram avaliadas diver- 
sas características do gado Nelore, tais como 
pelagem e conformação (abertura de peito e 
músculo). 

O presidente do Sindicato Rural de Impe- 
ratriz (Sinrural), Sabino Costa, afirmou que o 
concurso de raça é uma oportunidade para 
que os criadores mostrem o que está aconte- 
cendo em termos de melhoramento genético. 
"As raças Tabapuã e Nelore, que são zebuinas 
e que estão participando do concurso, são de 

excelente qualidade", avaliou o presidente do 
Sinrural. 

O concurso de raça será finalizado no sá- 
bado (13), com a conclusão dos julgamentos 
e premiações dos vencedores dos cavalos 
Mangalarga Marchador, que são julgados por 
árbitros que identificam o animal pelo chip que 
foi inserido nele, onde os dados são confir- 
mados on line pela Associação Brasileira dos 
Criadores de Cavalos Mangalarga Marchador 
(ABCCMM). 

Participam animais não só do Maranhão, 
mas também dos estados do Piauí, Pará, Cea- 
rá, Sergipe e Amapá. 

A 45a Expoimp está sendo realizada desde 
o sábado (7). com uma previsão de reunir mais 
de 150 mil visitantes durante os nove dias do 
evento, que este ano escolheu o tema "Inte- 
gração no campo: Acredite. Bote pegado". 

Fazendo Educação 
Também fez parte da programação da Ex- 

poimp dessa quinta-feira (11) a realização do 
Projeto Fazendo Educação, desenvolvido pela 
Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão 
(Aged), órgão vinculado à Sagrima. O projeto 
é voltado para crianças de escolas públicas 
municipais. 

Por meio de teatro de fantoches e uma pa- 
lestra, a pedagoga da Aged, Emanuelle Pires, 
e a médica veterinária Cristina Dutra, falaram 
sobre a febre aftosa para cerca de 70 crianças 
das escolas municipais de Imperatriz Tiraden- 
tes e Luís de França Moreira. 

"Esse projeto foi executado por dois dias 
aqui na Expoimp, em parceria com a Policia 
Militar, que trouxe cerca de 140 crianças para 
realizar um passeio no parque e que terminou 
aqui no estande da Sagrima e Aged, com a 
participação no Projeto Fazendo Educação", 
explicou o secretário Cláudio Azevedo, que 
acompanhou a apresentação do projeto. 

Ceirma participa de videoconferência 

sobre a III Conferência Igualdade Racial 

Os conselheiros do Conselho Estadu- 
al de Políticas de Igualdade Étnico-Racial 
(Ceirma) participaram, na quarta-feira 
(10), da videoconferência para os estados 
sobre o processo de construção e reali- 
zação da III Conferência Nacional de Pro- 
moção da Igualdade Racial (III Conapir). A 
videoconferência foi realizada pelo Con- 
selho Nacional de Promoção da Igualda- 
de Racial (CNPIR), sob a presidência da 
ministra Luiza Bairros, da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Ra- 
cial da Presidência da República (Seppir). 

Participaram da atividade a presiden- 
te do Ceirma e secretária de estado da 
Igualdade Racial. Claudett Ribeiro, e os 
conselheiros do poder público Benig- 
na Almeida (Seir), Yassodhara Brandão 
(Sema) e da'sociedade civil, Reinaldo 
Avelar (Associação Terra de Preto), Rai- 
munda Santos (Aconeruq) e Luiz Alvez 
(CCN/MA). 

A atividade foi iniciada com a fala da 
ministra Luiza Bairros que destacou que 
esta conferência tem significado bastante 
importante. "Esse ano comemoramos 10 
anos da política de promoção da igual- 
dade racial. Houve diversos avanços no 
interior da população negra, resultado da 
iniciativa do Governo Federal, estados e 
municípios. Agora, nos interessa discutir 
a natureza dos entraves que impedem 
que nossas propostas tenham sido absor- 
vidas pelo Governo Federal", afirmou ela. 

Durante a atividade, foi apresenta- 
do ainda o projeto da III Conapir, que 
terá como tema central "Democracia e 
Desenvolvimento sem racismo: Por um 
Brasil Afirmativo", e foram dadas orienta- 
ções para a realização das conferências 
estaduais e municipais de promoção da 
igualdade racial. Além do Maranhão, par- 
ticiparam também da videoconferência 19 
estados, entre eles: Pará, Bahia, Rio de 
Janeiro, Acre, São Paulo e Pernambuco. 

Na oportunidade, a presidente do 
Ceirma e secretária da Igualdade Racial, 
Claudett Ribeiro, falou sobre a organi- 
zação das conferências no Maranhão e 
destacou o envolvimento dos municípios 
para a efetivação das discussões. "Nós, 
do conselho, estamos fazendo um grande 
esforço para assessorar a realização das 
conferências municipais e regionais, mas 
a grande força está nos próprios municí- 
pios que assumiram o compromisso de 
debater a política da igualdade racial e 
vêm realizando excelentes conferências", 
opinou Claudett Ribeiro. 

No Maranhão já foram realizadas qua- 
tro conferências municipais, que conta- 
ram com a participação de pelo menos 
340 pessoas, entre representantes do 
poder público e da sociedade civil. Ainda 
esta semana acontecem as conferências 
de São João do Sóter (11), São Luiz Gon- 
zaga (12), Cantanhede (12), Anajatuba 
(13) e Guimarães (13). 
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ECONOMIA 

Banco Central aumenta juros básicos da economia pela terceira vez seguida 

Pela terceira vez seguida, o Banco Cen- 
tral (BC) reajustou os juros básicos da eco- 
nomia. Por unanimidade, o Comitê de Política 
Monetária (Copom) aumentou a taxa Selic em 
0,5 ponto percentual, para 8,5% ao ano. "O 
comitê avalia que essa decisão contribuirá 
para colocar a inflação em declínio e asse- 
gurar que essa tendência persista no próximo 
ano", justificou o Copom em comunicado. 

Em abril, o Copom iniciou um novo ciclo 
de alta nos juros básicos, depois de quase 
dois anos sem aumento, e elevou a Selic fiara 
7,5% ao ano. Desde agosto de 2011, a taxa 
vinha sendo reduzida sucessivamente até 
atingir 7,25% ao ano em outubro de 2012, o 
menor nível da história. A Selic foi mantida 
nesse nível até março deste ano. 

A taxa Selic é o principal instrumento do 
BC para manter a inflação oficial pelo índi- 
ce Nacional de Preços ao Consumidor Am- 
plo (IPCA) dentro da meta estabelecida pela 
equipe econômica. De acordo com o Conse- 
lho Monetário Nacional (CMN), a meta de in- 
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fiação corresponde a 4,5% (centro da meta), 
com margem de tolerância de dois pontos 
percentuais, podendo variar entre 2,5% (piso 
da meta) e 6.5% (teto da meta). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística (IBGE), desde julho do ano 
passado, o IPCA acumulado em 12 meses 
vem subindo. Em junho, o índice acumulado 
chegou a 6,7% e ultrapassou o teto da meta 
de inflação do governo. De acordo com o bo- 
letim Focus, pesquisa semanal com institui- 
ções financeiras divulgada pelo Banco Cen- 
tral, o IPCA encerrará 2013 em 5,81%. 

Por outro lado, o aumento da taxa Se- 
lic prejudica o reaquecimento da economia, 
que cresceu apenas 0.9% no ano passado e 
ainda está sob o efeito de estímulos do go- 
verno. como desonerações e crédito barato. 
De acordo com o boletim Focus, os analistas 
econômicos projetam crescimento de 2,34% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2013. A 
estimativa foi reduzida pela oitava semana 
seguida. 
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Usada nas negociações de títulos públicos 
no Sistema Especial de Liquidação e Custó- 
dia (Selic), a taxa Selic serve como referência 
para as demais taxas de juros da economia. 
Ao reajustá-la, o Banco Central contém o ex- 
cesso de demanda, que se reflete no aumen- 
to de preços, porque os juros mais altos enca- 
recem o crédito e estimulam a poupança. Ao 
reduzir os juros básicos, o Copom barateia o 
crédito e incentiva a produção e o consumo, 
mas alivia o controle sobre a inflação. 

Sobrevivência das pequenas e microempresas nos dois primeiros anos chega a 76% 

O índice de pequenas e microempresas 
criadas no Brasil que sobrevivem aos primei- 
ros dois anos de existência é 75,6%, de acordo 
com o estudo Sobrevivência das Empresas fei- 
to pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae). 

De acordo com os dados divulgados na 
quarta-feira (10), todos os setores analisados 
aparecem com sobrevivência acima de 70%. As 
indústrias são as empresas com mais sucesso 
nos primeiros dois anos, com 79,9% ativas. De- 
pois vem o comércio com 77,7%, a construção 
civil, com 72,5% e os serviços, com 72,2%. 

Para fazer o censo, o Sebrae avaliou as 
bases cadastrais da Receita Federal entre os 
anos de 2007 e 2010, abrangendo um univer- 
so de 500 mil empresas por ano. A região com 
maior taxa de sobrevivência é a Sudeste, com 
78,2%. Em seguida aparecem o Sul (75,3%), 
Centro-Oeste (74%), Nordeste (71,3%) e Norte 
(68,9%). 

De acordo com o Sebrae, as pequenas e 
microempresas constituem 99% do total de 
empresas no pais, concentrando 52% do saldo 
de empregos formais e 40% da massa salarial. 

Esse conjunto de empresas é responsável por 
25% do PIB do país e por 70% das novas va- 
gas geradas mensalmente. As micro e peque- 
nas empresas contribuem ainda com 1% das 
exportações. 

Segundo o presidente do Sebrae, Luiz Bar- 
reto, os primeiros dois anos são os mais difíceis 
de serem ultrapassados pelas empresas e con- 
tinuar no mercado depois desse período indi- 
ca grandes chances de permanência. Barreto 
destacou ainda que é necessário estar atento 
ao mercado, pois de cada dez empresas aber- 
tas, sete são oportunidades e apenas três por 
necessidade. 

"O Brasil passou daquela fase na qual as 
pessoas passavam a ser empreendedoras por 
falta de alternativa no mercado de trabalho. 
Hoje não é mais assim. Isso é um dos aspec- 
tos que justifica esse índice de sobrevivência 
maior. Há mais gente entrando no mercado, 
gente mais preparada que pensa mais antes. E 
há ainda um grande mercado interno consumi- 
dor, do qual essas empresas são dependentes 
em quase 100%". 

Quando comparado a outros países anali- 

sados no estudo da Organização para a Coope- 
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
com 15 países, o Brasil supera paises como o 
Canadá (74%), Áustria (71%), Espanha (69%), 
Itália (68%), Portugal (51%) e Holanda (50%). 
Fica atrás apenas da Eslovênia, que tem taxa 
de sobrevivência das empresas nos primeiros 
dois anos de 78%. 

"O Brasil está muito bem colocado. Sem- 
pre há um índice de mortalidade [de empresas] 
nesse sistema de capitalismo em que vivemos. 
O Brasil está em um patamar compatível com 
sua economia e sua emergência no cenário in- 
ternacional", disse Barreto. 

O presidente do Sebrae ressaltou que para 
que um negócio seja próspero é preciso identi- 
ficar uma oportunidade, um diferencial, ter afini- 
dade com a atividade, gostar do segmento. "É 
muito difícil trabalhar em uma área com a qual 
não se tem nenhuma relação. Às vezes você 
tem uma idéia, mas não coloca ela em pé". Se- 
gundo Barreto, é preciso estudar a viabilidade 
do projeto financeiramente, além do mercado 
onde se pretende colocar o negócio, aliando a 
isso a capacidade de correr riscos. 

EDUCAÇÃO 

Trabalho obrigatório no SUS é questionado por estudantes 

A medida anunciada na segunda-feira (8), que 
obriga estudantes de medicina a atuar por dois 
anos no Sistema Único de Saúde (SUS) como 
parte do Programa Mais Médicos, tem sido alvo 
de questionamentos por estudantes e instituições 
de educação. A obrigatoriedade é vista com res- 
salvas. Os dois anos a mais antes do diploma e 
do registro profissional podem ser um desestímulo 
para os alunos. Quem trabalha no setor diz que 
é preciso definir bem as regras da exigência para 
que nem a rede pública e nem os profissionais se- 
jam prejudicados. 

Pela medida provisória (MP 621/2013) envia- 
da pelo governo ao Congresso Nacional, a partir 
de 2015 os alunos de medicina deverão trabalhar 
por dois anos na atenção básica e na urgência e 
emergência do SUS, chamado de segundo ciclo. 
Com isso, o curso passará de seis anos para oito 
anos de duração. A medida é válida para faculda- 
des públicas e privadas e garante, durante o perí- 
odo, o pagamento de uma bolsa tanto para estu- 
dantes quanto para professores tutores. 

Para a coordenadora do Núcleo de Estudo em 
Saúde Pública da Universidade de Brasília (UnB), 
Maria Fátima de Sousa, a medida proporciona 
uma ação estruturante necessária ao ensino dos 
futuros médicos. "Esses profissionais estão sendo 
formados para um modelo de saúde que não pre- 
cisamos mais. Precisamos de médicos generalis- 
tas para trabalhar nas comunidades e a formação 
hoje está dirigida a especialidades, o que precisa 
ser mudado", diz. acrescentando que a medida é 
um passo importante para isso. 

No entanto, há quem diga que os dois anos a 
mais podem desestimular os candidatos. "Nós já 
temos dois anos de intemato [quando o estudan- 

te atua em hospitais sob supervisão de um pro- 
fessor] que, no caso das escolas públicas, já são 
dois anos atuando no SUS", diz a aluna do quarto 
semestre de medicina da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), Vitória Gimenes. Pelo 
texto da MP, os dois anos finais não dispensam 
o estudante do intemato, já previsto nas diretrizes 
curriculares nacionais. 

Vitória não é contra a atuação na saúde pú- 
blica após os seis anos de formação, mas defen- 
de que não seja obrigatório. "Acho certo trabalhar 
no SUS, mas não é o ideal ter mais dois anos de 
obrigatoriedade. Já temos mais quatro anos de 
residência, são dez anos de formação e estão só 
aumentando isso". 

A estudante do sexto ano de medicina da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR), Regina 
Vallego, diz que na faculdade falta a prática em ur- 
gência e emergência, uma demanda dos estudan- 
tes, porém é preciso ver em que condições a nova 
iniciativa será feita. "Só porque faltam médicos 
nessas áreas vão colocar todos os alunos para 
trabalhar nelas? Será que eles têm condições? O 
período contará como parte da residência. Será 
suficiente? Não cairá o nível da residência?", per- 
gunta a estudante. 

Regina também contesta a autonomia dos alu- 
nos. "São estudantes, portanto não podem tomar 
decisões sozinhos, como é possível na residência 
médica. Esse alunos terão algum poder de deci- 
são ou tudo terá que passar pelo aval do super- 
visor?". 

A tutoria é um dos pontos que preocupa as 
faculdades particulares. "A supervisão está vincu- 
lada à instituição de ensino em que o aluno es- 

tuda. Tem que ter uma contrapartida para a insti- 
tuição. Quem vai arcar com esses custos a mais 
do professor? Isso tem que ser melhor definido", 
diz o diretor executivo da Associação Brasileira de 
Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), Sólon 
Caldas. "Fica subentendido que o governo quer 
encontrar um mecanismo para obrigar o médico 
a prestar serviço para o governo. Temos vários 
questionamentos sobre esse assunto", acrescen- 
ta. 

A Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) 
não se posicionou sobre a proposta. Na próxima 
semana, haverá reunião do conselho pleno da en- 
tidade, quando o segundo ciclo no ensino médico 
será discutido. A União Nacional dos Estudantes 
(UNE) também não tem um posicionamento oficial 
até o momento, pois avalia a medida. 

A MP estabelece que o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) tem 180 dias para regulamentar 
o trabalho dos alunos no SUS. O conselheiro do 
CNE, José Fernandes de Lima, diz que será for- 
mada uma comissão para analisar o tema. Serão 
feitas audiências públicas, além do debate interno 
na Câmara de Educação Superior. O CNE vai de- 
finir as atividades, o número de horas, a relação 
entre tutor e estudante, a formação do tutor e a 
relação entre estudante e hospital. As possíveis 
alterações na MP feitas pelo Congresso Nacional 
serão consideradas, explica o conselheiro. 

As principais entidades médicas do pais criti- 
caram a iniciativa do governo. Nessa quarta-feira 
(10). o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, dis- 
se que o trabalho no SUS vai formar médicos com 
visão humanista e menos dependentes de máqui- 
nas e exames para atender. 
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MEC PUBLICA PORTARIAS PARA 
CRIAÇÃO DE FACULDADES DE 

MEDICINA E ABERTURA DE VAGAS 
EM CURSOS PARTICULARES 

O Ministério da Educação (MEC) 
publicou nessa quarta-feira (10) no 
Diário Oficial da União duas porta- 
rias para a criação de faculdades de 
medicina e abertura de vagas em 
cursos particulares já existentes. 

Como adiantado pelo ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, na 
segunda-feira (8), no lançamento do 
Programa Mais Médicos serão prio- 
rizados municípios onde há necessi- 
dade de oferta de curso de medicina 
e que ofereçam estrutura para tal. O 
governo estima que com o progra- 
ma serão abertas 7.832 novas ma- 
trículas em medicina nos institutos 
privados. 

A Portaria Normativa n0 13 es- 
tabelece os procedimentos para a 
pré-seleção de município para que 
seja autorizado o funcionamento de 
um curso de medicina de instituição 
privada. Os primeiros aspectos a se- 
rem analisados são: a demanda so- 
cial por médicos na região, além da 
demanda por vagas na graduação 
em medicina, o impacto esperado 
com a atuação da escola e a coe- 
rência com as políticas públicas da 
saúde na região. 

O município deverá ter pelo me- 
nos cinco leitos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) por aluno, ter serviço 
de urgência e emergência e ter pelo 
menos três programas de residência 
médica nas especialidades prioritá- 
rias, que são clínica médica, cirur- 
gia, gineologia-obstetrícia, pediatria 
e medicina de família e comunidade. 

A Portaria Normativa n0 14 dis- 
põe sobre os procedimentos de 
adesão das instituições federais de 
educação superior ao Programa 
Mais Médicos. As instituições de- 
vem apresentar um termo de pré- 
-adesâo em modelo definido pelo 
Ministério da Educação. A escolha 
será de acordo com as necessida- 
des do programa. 

A portaria estabelece também 
que, caso mais de uma instituição 
manifeste interesse por unidade da 
federação, a preferência será da ins- 
tituição sediada na capital e, caso 
persista o empate, ganhará aquela 
que ofertar curso de medicina há 
mais tempo. 

Na ocasião de lançamento, Mer- 
cadante disse que a intenção não 
era formar médicos, mas bons mé- 
dicos e para isso é necessária uma 
estrutura adequada. 

No entanto, a Associação Bra- 
sileira de Mantenedoras de Ensino 
Superior (Abmes) critica as portarias 
e diz que as medidas não resolverão 
os problemas das carências nos mu- 
nicípios brasileiros. 

"Ao mesmo tempo que se quer 
priorizar municípios carentes, exige- 
-se estrutura e equipamentos públi- 
cos. Esses municípios têm a estrutu- 
ra necessária? Não têm. E para que 
ofereçam os equipamentos e pos- 
sam ter um curso de medicina, até 
que formem os médicos, tudo isso 
leva muito tempo", explica o diretor 
executivo da Abmes, Sólon Caldas. 

Caldas também diz que as me- 
didas podem não solucionar a má 
distribuição de médicos no territó- 
rio nacional. "O curso de medicina 
é um curso muito concorrido. Abrir 
um curso no interior no país não vai 
garantir que o profissional que se 
forme ali, fixe-se no local". 
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flueda de energia no estai atendeu o time do Atlético-MG 

Na metade do segundo tempo, o gol 
do goleiro Victor ficou apagado. O 
juiz de Atlético-MG e Neweirs de- 

morou paralisar o jogo, algo que foi funda- 
mental para o Galo conseguir o segundo gol 
que lhe dava a chance de ir à final através 
dos pênaltis. Tudo isso na visão do próprio 
técnico Cuca. 

"Foi fundamental (paralisar o jogo por 
conta da energia), do jeito que estava não 
ia fazer gol, não estava criando, não esta- 
va tendo chances. E podemos conversar. O 
Rocha estava reclamando de jogadores nas 
suas costas, mas falei que não tinha proble- 

assmcaç Una da para ores comemoram com ore og 

ma, era o desafogo. Tive um tempo maior 
para pensar nas trocas. Naquele momento 

achei que uma troca não ia resolver, tinha 
que fazer logo duas para dar uma desarticu- 

lada no time deles, então, ajudou", explicou 
o treinador. 

Cuca voltou a usar a camisa de Nossa 
Senhora, ele brincou falando que tinha dei- 
xado a camisa de lado para dar descanso 
à Santa. Sua fé funcionou, mas, religioso, 
sabe que sorte e Deus não fazem o time 
ganhar jogo. 

"Eu acredito muito em sorte, mas quanto 
mais eu trabalho mais sorte eu tenho, sor- 
te vem junto com o trabalho. Tenho fé em 
Nossa Senhora, tinha dado um descanso 
nos outros jogos. É um pouquinho de cada 
coisa para dar certo". 

Neyman documento mostra que Santos e 

Barcelona driblaram a DIS 

Segundo jornalp City pode oferecer R$ A 

milhões a Cristiano Ronaldo 

A ata da reunião do Conselho Deliberativo 
do Santos, realizada há duas semanas, mostra 
que o valor pago pelo Barcelona na transferên- 
cia de Neymar é de 17,1 milhões de euros (cer- 
ca de R$ 49,6 milhões) à vista. O documento 
foi divulgado pela Rádio Globo e confirma os 
detalhes da negociação. 

Como o Peixe detinha 55% dos direitos eco- 
nômicos do jogador, ficou com R$ 27 milhões 
- 5% deste valor foram destinados a pagar di- 
vidas com Marcelo Teixeira, ex-presidente do 
clube, e 10%, a dívidas com uma instituição fi- 
nanceira. O restante dos quase R$ 23 milhões 
ficou com a DIS, braço esportivo do Grupo Son- 
da. que detinha 40%, além da Teisa, grupo de 
investidores ligado ao Santos, dono de 5%. 

A ata também diz que o Peixe "receberá 
cerca de R$ 40 milhões", contando os amisto- 
sos (dia 2 de agosto no Camp Nou e outro no 
Brasil, sem data definida), além da preferência 
na compra de três jogadores alvinegros, na reu- 
nião que encaminhou a transferência, 

No encontro, a diretoria do Santos divulgou 
outros pontos da longa negociação com Ney- 
mar. que ganhava R$ 440 mil de salário. O Pei- 
xe tentou renovar o contrato da Joia em quatro 
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Neymar é a principal contratação do Barcelona em 2013 Manchester City prepara boa oferta por Cristiano Ronaldo 

oportunidades, mas o pai dele pediu 100 mi- 
lhões de euros (cerca de R$ 290 milhões) para 
isso. Ainda segundo o documento, o Comitê de 
Gestão teve de "engolir muito sapo". O técni- 
co Pep Guardiola fez lobby para o atacante ir 
para o Bayern de Munique çm vez do Barça, e 
o Real Madrid também fez proposta. Na mesma 
reunião, Odílio Rodrigues, vice alvinegro, admi- 
tiu que se reuniu com Sandro Roseli, presidente 
do Barcelona. 

Mais uma vez o nome de Cristiano Ronaldo 
está circulando pelo lado de Manchester. De acor- 
do com o jornal inglês Daily Star, o City estaria 
cogitando oferecer um salário de cerca de 1.4 mi- 
lhões de euros por mês (mais de R$ 4 milhões) 
para tirar o atacante do Real Madrid. 

Em caso de o acordo se conaetizar, o Man- 
chester City conseguiria causar inveja no Man- 
chester United, seu arquirrival, que também es- 
taria tentando trazer o craque português de volta 

a Old Trafford. 
O vínculo de Cristiano Ronaldo com o Real 

Madrid vai até 2015, mas a imprensa internacional 
já noticiou diversas vezes que o atacante não es- 
taria satisfeito com seu atual contrato com o clube 
de Santiago Bernabéu. Nesta semana, entretan- 
to, o presidente do time da capital espanhola, Flo- 
rentino Pérez, afirmou que Cristiano Ronaldo não 
vai deixar o Real Madrid, destacando ainda que o 
jogador português deseja se aposentar no clube. 
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